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Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE BUSKIM 
W LATACH 2011 - 2013

W latach 2011-2013 na terenie Powiatu przebu-
dowano i wyremontowano 85 km dróg i chodników. 
Środki na ten cel pozyskiwano między innymi z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego i Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. Łączna wartość nakładów to 
23 175 169,00 zł w tym środki:
- własne Powiatu                           - 9 396 584,00 zł
- na usuwanie skutków powodzi    - 5 996 090,00 zł
- Urzędów Gmin                            - 1 552 569,00 zł
- z Ministerstwa Infrastruktury       -    704 300,00 zł
- z budżetu państwa (NPPDL)      - 1 413 151,00 zł
- Unii Europejskiej                          -  4 112 475,00 zł

Ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ 
zrealizowano w roku 2011 projekt przebudowy dro- 
gi powiatowej Nr 0030T Skadla - Bronina długości 
15,729 km, którego realizacja rozpoczęła się w ro- 
ku 2010. W roku 2011 wartość wykonanych robót 
wyniosła 6 854 130,00 zł, zaś łączna wartość zreali- 
zowanego projektu to 14 931 860,00 zł.

Miasto i Gmina Busko-Zdrój
Droga, miejscowość Długość w km

m. Palonki 1,644
Busko – ul. Grotta (chodnik) 0,903
Busko – ul. Korczyńska 0,564
Busko – droga do stacji PKP 0,915
m. Radzanów 0,650
Skadla – Bronina 9,273
Busko – ul. Batorego 0,087
m. Chwalikówka 2,470
m. Budzyń, Gadawa 2,830
m. Janina 1,400
Busko – ul. 12-go Stycznia 0,164
Busko –  ul. 1-go Maja 0,120
Busko – ul. Waryńskiego 1,226
m. Siesławice – remont zjazdów 
renowacja rowów 0,525

m. Szaniec 0,100
m. Siesławice 0,140
m. Galów (granica Powiatu) 0,473
m. Elżbiecin 1,050
m. Biniątki 0,430

Gmina Gnojno
Droga, miejscowość Długość w km

m. Balice 1,220
m. Gnojno 1,000
Skadla - Bronina 6,456
m. Zawada, Balice 2,525
m. Suskrajowice 0,300
m. Suskrajowice, Kostera 0,600

Gmina  Nowy Korczyn
Droga, miejscowość Długość w km

m. Żuków, Stary Korczyn 1,000
m. Kawęczyn, Zabłocie 1,405
m. Grotniki Małe, Szpitalna 2,400

Gmina  Pacanów
Droga, miejscowość Długość w km

m. Biskupice 0,600
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Kępa Lubawska - Podchruście - 
Tur - Trzebica 5,076

m. Kępa Lubawska, Rataje Karskie 1,726
m. Kiełmin 1,110
Niegosławice - Pacanów 1,000
m. Książnice 1,000
m. Sroczków (granica Powiatu) 0,790
m. Kiełmin 0,750
m. Książnice 0,710
m. Biechów – budowa przepustu  
Ø 60 cm dł. 10 m 
m. Biskupice 0,100
m. Kółko Żabieckie 1,250
m. Pacanów – ul. Słupska 0,358

Gmina  Solec-Zdrój
Droga, miejscowość Długość w km

m. Ludwinów 1,291
m. Podkopce 1,130
m. Solec – Zdrój 0,599
m. Zborów (budowa chodnika) 0,330 (632,5 m²)
m. Świniary (budowa chodnika) 0,271 (352,3 m²)
m. Solec–Zdrój 0,363
m. Magierów 1,470
m. Zborów 0,640

Gmina  Stopnica
Droga, miejscowość Długość w km

m. Bosowice 3,750
m. Nowa Wieś, Białoborze 0,650

Gmina Tuczępy
Droga, miejscowość Długość w km

m. Kargów 0,692
m. Niziny – ścieżka rowerowa  1,087
m. Niziny 0,340
m. Dobrów 0,700

Gmina  Wiślica
Droga, miejscowość Długość w km
Chotel Czerwony - Gorysławice 3,407
Jurków - Koniecmosty 1,870
Jurków - Ludwinów 2,100
m. Kobylniki (budowa chodnika) 0,586 (870 m²)

Powiat Buski stara się pozyskiwać środki na dofi-
nansowanie przebudowy i remontów dróg powiato-
wych ze wszystkich programów dofinansowujących 
projekty, zarówno z Unii Europejskiej, jak i z budże-
tu państwa.

W latach ubiegłych, ze środków pomocowych  
z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Powiat 

Buski zrealizował przebudowę trzech dróg o łącznej 
długości 47,978 km na wartość 37 415 400,00 zł. 

Jeżeli nowy okres finansowania z Unii Europej-
skiej na lata 2014 – 2020 w ramach RPOWŚ będzie 
przewidywał dofinansowanie dla dróg powiatowych, 
Powiat Buski zgłosi projekty na przebudowę dal-
szych odcinków dróg. 

Ponadto, w związku z planowanym wsparciem 
w ramach środków Unii Europejskiej na lata 2014-
2020 w zakresie przyszłego Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, Powiat Buski zgłosił potrzeby re-
montów, przebudowy i budowy dróg powiatowych, 
mieszczących się w ramach tego programu. Zgło-
szone zostały ciągi drogowe długości 65,699 km. 
Planowane nakłady to 21 073 500,00 zł. 

W ramach dofinansowania przebudowy dróg 
powiatowych z Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych od początku trwania tego Programu do roku 
2013 Powiat Buski przebudował łącznie 58,449 km 
dróg i chodników na wartość 15 670 000,00 zł.

W roku 2013 Powiat złożył wniosek o dofinan-
sowanie dróg i ulic powiatowych przewidzianych 
do realizacji w 2014 r. o łącznej długości 8,493 km  
w tym: ul. Łagiewnicka w Busku-Zdroju długości 
1,527 km, ul. Biechowska w Pacanowie długości 
0,570 km oraz drogi powiatowe Widuchowa - Ru-
czynów dług. 2,137 km, w m. Balice chodnik o dług. 
0,720 km, m. Solec - Zdrój - Wełnin dług. 1,759 km 
(ścieżka rowerowa), Tuczępy - Januszkowice dług. 
1,650 km, przebudowa skrzyżowania w m. Tuczępy 
o dług. 0,130 km.

 Wartość nakładów to 2 992 421,00 zł w tym do-
finansowanie z budżetu państwa 1 496 210,00 zł, 
udział Gmin 765 000,00 zł oraz z budżetu Powiatu 
731 211,00 zł.

Wzorem lat ubiegłych drogi powiatowe zniszczo-
ne przez nawalne opady deszczu, objęte zostały do-
finansowaniem w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych. Powiat Buski zgłosił potrzebę remon-
tów dróg o łącznej długości 25,470 km i wartości  
6 409 444,00 zł. 

W lutym br. Powiat Buski otrzymał dotację w wy-
sokości 900 000,00 zł na dofinansowanie remontu 
następujących dróg:
1. odcinek przez wieś Chotel Czerwony długości 

1,373 km
2. Oleszki - Wełecz długości 0,907 km
3. Jarząbki - Solec Stary długości 1,120 km
4. Żuków - Zborów długości 2,198 km
5. odcinek w m. Brzostków długości 0,790 km

K.Tułak



Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

Wieści z Powiatu Buskiego - Nr 2, marzec 20144

INWESTYCJE POWIATU BUSKIEGO ZREALIZOWANE  
W LATACH 2011 - 2013

W roku 2012 zakończono modernizację Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku
-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej, objęła ona część 
rehabilitacyjną, w skład której wchodzi sala gim-
nastyczna wraz z zapleczem i basenem rehabilita-
cyjnym, ciągi komunikacyjne wraz z sanitariatami  
w internacie. Przeprowadzono również moderniza-

cję instalacji technologii ogrzewania, uzdatniania 
oraz wymiany wody istniejącego basenu rehabilita-
cyjnego. Wykonano również modernizację wentyla-
cji mechanicznej w części basenowej oraz remont 
pomieszczeń warsztatów i sal lekcyjnych. Całkowi-
ty koszt inwestycji wyniósł 713 900,68 zł, zadanie 
inwestycyjne dofinansowano ze środków PFRON, 
będących w dyspozycji Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego w kwocie 261 184,00 zł, roboty 
zakończono 01.03.2012 r.

W 2013 roku wykonano wentylację grawitacyjną 
w pokojach internatu Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Busku-Zdroju.

Wartość inwestycji wynosiła 92 086,08 zł, prace 
zostały zakończone 23.12.2013 r.

W roku 2011 zakończono budowę przyłącza te-
leinformatycznego pomiędzy budynkami Starostwa 
Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 
15 a ul. Kopernika 2.

Wartość inwestycji to 48 117,42 zł.
Kolejną inwestycją, jaką zrealizował Powiat 

była przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej budynku Liceum Ogólnokształcącego  
w Busku-Zdroju, polegającą na rozdzieleniu kanali-
zacji sanitarnej od wód deszczowych przez wpięcie  
w kanał deszczowy w ul. Mickiewicza.

Wartość inwestycji - 47 119,48 zł.
Zakończenie robót - 12.03.2012 r.
Pod koniec 2012 roku zakończone zostały prace 

przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmia-
nie sposobu użytkowania budynku pralni i budynku 
administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon 
mieszkalny dla Domu Pomocy Społecznej w Gnoj-
nie. Wykonano również przyłącze wodociągowe 
oraz odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
pawilonu mieszkalnego.Sala gimnastyczna

Instalacja basenowa SOSW 
w Busku-Zdroju

Basen rehabilitacyjny

Nowy pawilon mieszkalny Domu Pomocy Społecznej  
w Gnojnie
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Inwestycja ta otrzymała dotację celową z budże-
tu państwa w wysokości 2 800 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji to 4 713 427,63 zł.
W grudniu 2012 roku podpisano umowę z wyko-

nawcą robót budowlanych „Termomodernizacja bu-
dynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego”. 
Zakończone przez Powiat buski roboty są częścią 
projektu, obejmującego roboty budowlane w bu-
dynkach użyteczności publicznej Powiatu Buskie-
go, Powiatu Pińczowskiego, Gminy Gnojno, Gminy 

Nowy Korczyn oraz Gminy Wiślica. Celem projektu 
jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię do 
ogrzewania budynków. Projekt uzyskał współfinan-
sowanie 50% kosztów kwalifikowalnych przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w kwocie 2 869 681, 39 zł. oraz dota-
cję z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości 30% kosztów 
kwalifikowalnych tj. w kwocie 1 717 800,00 zł.

Koszty kwalifikowalne to 6 179 514,03 zł.

 Budynek Główny ZOZ w Busku-Zdroju
„Termomodernizacja budynków Zakładu Opie-

ki Zdrowotnej w Busku-Zdroju - wymiana stolar-
ki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie 
ścian i stropodachów oraz wymiana pieca wraz  
z instalacją c.o.”. Budynki poddane termomoderni-
zacji, wchodzące w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju: budynek główny, budynek oddziału 
zakaźnego, budynek warsztatu i prosektorium, bu-
dynek przychodni specjalistycznych, budynek gara-
ży, budynek oddziału płucnego, budynek magazynu 
leków oraz zbiornik na wodę.

Hala sportowa PMOS w Busku-Zdroju 
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrz-

nej oraz instalacja wentylacji i klimatyzacji dla obiek-
tu hali sportowej PMOS w Busku-Zdroju”. Wykonano 
wyminę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonano 
wymianę systemu wentylacji i klimatyzacji hali.

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  
w Winiarach

„Termomodernizacja budynku Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej w Winiarach - wymiana 
pokrycia, docieplenie połaci dachowej i ścian ze-
wnętrznych oraz wymiana instalacji c.o.”. Wykona-
no zakres robót polegających na dociepleniu prze-
gród zewnętrznych budynku, wymianie pokrycia 
dachowego na blachodachówkę z warstwą izolacji 
termicznej oraz wymianie pieca gazowego kotłowni 
na gazowy kondensacyjny wraz z instalacją central-
nego ogrzewania.

Zakres rzeczowy projektu został zakończony  
w grudniu 2013 roku.

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Warsztaty szkolne Zespołu Szkół  
Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju 

„Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz wy-
konanie instalacji c.w.u. w budynku warsztatów 
szkolnych Zespołu Szkół Techniczno - Informatycz-
nych w Busku-Zdroju”. Wykonano wymianę insta-
lacji ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody wraz  
z przebudową kotłowni oraz wymianą pieca. 

W 2013 roku wykonano również system wenty-
lacji nawiewno-wywiewnej budynku oświatowego 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 106 
na działce Nr 214/8.

Całkowita wartość inwestycji to 155 405,92 zł
Inwestycje trwające i planowane

Z inicjatywy Starosty Buskiego Jerzego Kolarza, 
nawiązano na początku 2009 roku współpracę z fir-
mą konsultingową zajmującą się opracowywaniem 
dokumentacji aplikacyjnej funduszy europejskich. 
Wynikiem konsultacji było podpisanie 17 marca 
2009 r. przez gminy Powiatu Buskiego: Busko-Zdrój, 
Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Sto- 
pnica, Tuczępy, Wiślica oraz gminy Powiatu Pińczo- 
wskiego: Pińczów i Kije, listu intencyjnego o współ- 
działaniu w pozyskaniu środków ze Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy w ramach projek-
tu o roboczej nazwie „Budowa kolektorów słonecz-
nych”, którego głównym celem ma być instalowanie 
kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej 
wody użytkowej u mieszkańców w/w gmin.

Wynikiem spotkania było wyłonienie Lidera Pro-
jektu, którym zostało Miasto i Gmina Busko-Zdrój. 
Liderowi przekazano listy z podpisami ponad 8 000 
osób z terenu Powiatu Buskiego i Pińczowskiego, 
zgłaszających chęć udziału w projekcie. Działania 
Lidera doprowadziły do podpisania umowy o dofi-
nansowanie projektu pod nazwą „Instalacja syste-
mów energii odnawialnej na budynkach użyteczno-
ści publicznej oraz domach prywatnych w gminach 
powiatu buskiego i pińczowskiego”. Uzyskano 
współfinansowanie w ramach Szwajcarskiego Pro-
gramu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej. W dniu 17.06.2013r. Powiat Buski 
przystąpił do projektu w charakterze partnera. 

W listopadzie 2013 r. Powiat Buski podpisał umo-
wę z podmiotem pełniącym funkcję Instytucji Zarzą-
dzającej projektu na kwotę 55 888,74 zł. Planowana 
wartość inwestycji Powiatu Buskiego - 1 616 932,00 
zł, realizacja inwestycji będzie przypadać na lata 
2014 – 2015.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI 

KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE 

SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Budynki użyteczności publicznej Powiatu Bu-
skiego, które zostały objęte projektem:

Budynek ZOZ
Dach budynku głównego ZOZ 

Montaż instalacji kolektorów słonecznych do wspo-
magania przygotowania ciepłej wody użytkowej 
na budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67.

Hala sportowa PMOS 
Montaż instalacji kolektorów słonecznych do 

wspomagania przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej w budynku Powiatowego Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju przy ul. Ku-
socińskiego 3.

W roku 2013 Powiat Buski rozpoczął również 
projekt nr PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012 pn. „Podnie-
sienie jakości usług świadczonych w Domu Pomo-
cy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez 
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tworzenie lokali aktywizujących pracowni terapii za-
jęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz 
z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifi-
kacji personelu”. Projekt składa się z dwóch kompo-
nentów, obejmujących roboty budowlane budynku 

DPS oraz szkolenia personelu.
Planowana wartość inwestycji Powiatu Buskiego   

4 098 785,00 zł.
Realizacja inwestycji – lata 2014 – 2015.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI 

KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE 

SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

DPS w Zborowie – elewacja wschodnia istniejąca i projektowana.
P. Woźniak

NOWY BLOK OPERACYJNY SZPITALA  
W BUSKU-ZDROJU
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Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy 
pomocy środków z Unii Europejskiej buduje nowy 
Blok Operacyjny. Budowa budynku jest wynikiem 
realizacji większego projektu pod nazwą: „Popra-
wa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych  
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju po-
przez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, 
Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć”, realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
Rozbudowa szpitala zakłada wykonanie nowego 
budynku szpitalnego, mieszczącego blok opera-
cyjny, w skład którego wchodzą 3 sale operacyjne, 
które będą posiadały własne pomieszczenia przy-

gotowania personelu oraz inne niezbędne pomiesz-
czenia do prawidłowego funkcjonowania bloku. Do-
stęp do Bloku Operacyjnego z budynku głównego 
odbywać się będzie poprzez łącznik na poziomie 
niskiego parteru. Prace budowlane są obecnie na 
etapie budowy fundamentów. Koszt budowy, zakup 
niezbędnej aparatury medycznej i wyposażenia me-
dyczno - meblowego bloku operacyjnego wynosi:  
6 467 000,00 zł.

Zakończenie prac budowlanych i wykończenio-
wych planowane jest na koniec listopada 2014 r.

T. Lalewicz

FUNKCJONOWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH  
W POWIECIE BUSKIM

Prowadzenie rodzin zastępczych jest zadaniem 
własnym powiatu. Do tego celu został powołany Ze-
spół Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świad-
czeń oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie.

Od dnia 01.01.2012 roku weszła w życie usta-
wa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 135 z późn. zm.).

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 
następuje na podstawie postanowienia sądu opie-
kuńczego (Sąd Rodzinny i Nieletnich wydział sto-
sowny do miejsca zameldowania rodziców lub opie-
kunów prawnych dziecka).

Rodziny zastępcze dzielą się na rodziny za-
stępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawo-
dowe, rodziny zastępcze zawodowe.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje  
z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletności lub 
jest przedłużone na czas kontynuacji nauki, jednak 
nie dłużej niż do 25 roku życia, chyba, że dziecko 
wcześniej powróci do rodziny biologicznej lub zo-
stanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej.

Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej 
PCPR w Busku-Zdroju dokłada wszelkich starań, 
by zarówno rodziny zastępcze jak i umieszczone  
w nich dzieci miały należne im wsparcie i pomoc  
w różnym zakresie. W Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie został zatrudniony koordynator do 
pracy z rodzinami zastępczymi.

Przyznawanie pomocy odbywa się w formie de-
cyzji administracyjnej.

Każda rodzina zastępcza otrzymuje świadcze-
nie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w za-

leżności od typu rodziny tj.:
- 660 zł miesięcznie otrzymują rodziny spokrewnio-

ne (dziadkowie i rodzeństwo),
- 1000 zł miesięcznie na dziecko otrzymują rodzi-

ny zawodowe i niezawodowe oraz rodzinne domy 
dziecka,

- 200 zł dodatku należy się dla dziecka niepełno-
sprawnego.

Rodziny zastępcze w poszczególnych latach:

2011 rok
Na rodziny zastępcze w Powiecie Buskim wy-

datkowano w 2011 roku kwotę 521 416,36 złotych.
W 2011 roku w Powiecie Buskim ogółem funk-

cjonowały 22 rodziny zastępcze dla 34 dzieci,  
w tym:
• 15 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastęp-

czych dla 18 dzieci,
• 6 niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastęp-

czych dla 11 dzieci,
• 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzi-

na zastępcza dla 5 dzieci.
Pomocą na usamodzielnienie i kontynuowanie 

nauki objętych zostało 40 wychowanków rodzin za-
stępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych  
i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

2012 rok
Na rodziny zastępcze w Powiecie Buskim wy-

datkowano w 2012 roku kwotę 657 453,14 złotych.
W 2012 r. w Powiecie Buskim ogółem funkcjo-

nowały 22 rodziny zastępcze dla 31 dzieci, a do-
kładniej:
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• 9 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych 
dla 10 dzieci,

• 11 niezawodowych rodzin zastępczych dla 12 
dzieci,

• 2 zawodowe rodziny zastępcze dla 9 dzieci. 
Pomocą na usamodzielnienie i kontynuowanie 

nauki objętych zostało 44 wychowanków rodzin za-
stępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych  
i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

2013 rok
Na rodziny zastępcze w Powiecie Buskim wy-

datkowano w 2013 roku kwotę 661 916,04 złotych.
W 2013r w Powiecie Buskim ogółem funkcjono-

wały 24 rodziny zastępcze dla 33 dzieci, a dokład-
niej:
• 9 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych 

dla 9 dzieci,
• 12 niezawodowych rodzin zastępczych dla 12 

dzieci,
• 3 zawodowe rodziny zastępcze dla 12 dzieci.

Pomocą na usamodzielnienie i kontynuowanie 
nauki objętych zostało 40 wychowanków rodzin za-

stępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych  
i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
-Zdroju cały czas poszukuje kandydatów do pełnie-
nia funkcji rodziców zastępczych. Prowadzone są 
szkolenia przez zatrudnionych w PCPR trenerów 
PRIDE według programu PRIDE - rodzinna opieka 
zastępcza zatwierdzonego przez Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej.

Corocznie również odbywają się festyny pro-
mujące ideę rodzicielstwa zastępczego pn. „Nie 
ma jak rodzina”. Festyny odbywają się w Muszli 
Koncertowej Parku Zdrojowego. Podczas festynów 
występują znane zespoły dziecięce i młodzieżowe 
oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych z terenu powiatu buskiego. Zgromadzeni 
mają okazję wysłuchać ciekawych prelekcji, skorzy-
stać z porad lekarskich, a dla najmłodszych przy-
gotowane jest wiele atrakcji m.in.: rodzinna zabawa  
z klaunem, konkurs plastyczny z nagrodami oraz 
pokaz sprzętu strażackiego i policyjnego.

Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina”
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Dożynki w Stopnicy – 2012 rok Dożynki w Gnojnie – 2013 rok

„Rodzina zastępcza – podaruj miłość”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju poszukuje ludzi, którzy chcą dzielić się swoją  

dobrocią, radością i miłością, ludzi, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze.
Wszystkich chętnych zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 27.
Wszelkich informacji udzielamy także pod numerem tel. 41 370 81 85.

A. Chwalik

Festiwal w Pacanowie 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej na stoisku Centrum

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bu-
sku-Zdroju od kilku lat promuje ideę rodzicielstwa 
zastępczego. Każdego roku Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wystawia namiot 
podczas organizowanych festynów i dożynek. Na 
stoisku można otrzymać wszystkie informacje do-

tyczące działalności Centrum, w tym szczególnie 
rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych. Co-
rocznie PCPR w Busku-Zdroju uczestniczy w Festi-
walu Kultury Dziecięcej w Pacanowie oraz w Powia-
towych Dożynkach.
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH 
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Budżet oświaty stanowi około 45% całego bu-
dżetu Powiatu Buskiego. Środki finansowe przezna-
czane na edukację w Powiecie Buskim pochodzą 
zarówno z budżetu państwa (subwencja oświato-
wa), jak i ze źródeł pozabudżetowych, takich jak 
m.in.: 
1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
2) Program „Młodzież w działaniu”,
3) Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez 

całe życie”,
4) Program Comenius Partnerski Projekty Szkół 

„Uczenie się przez całe życie”,
5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 – 2013,
6) Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego, 
7) Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edu-

kacji,
8) budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
9) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Kielcach.
W latach 2011 – 2013 Powiat Buski oraz podle-

głe jednostki oświatowe zrealizowały łącznie 24 pro-
jekty finansowane głównie z budżetu Unii Europej-
skiej o łącznej wartości 10 550 210,47 zł. Spośród 
w/w projektów (o wartości 1 472 554,35 zł) 3 zwią-

zane były z wyposażeniem jednostek oświatowych 
w najnowszy sprzęt dydaktyczny i informatyczny 
oraz wykonaniem modernizacji i termomodernizacji 
budynków jednostek oświatowych, 2 projekty zosta-
ły zrealizowane w partnerstwie z Politechniką Świę-
tokrzyską oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowe-
go, natomiast 19 projektów (o wartości 9 077 656,12 
zł) dotyczyło podnoszenia umiejętności uczniów  
i rozwijania ich zainteresowań, a także podnoszenia 
kompetencji zawodowych nauczycieli. 

W ramach realizowanych projektów ucznio-
wie brali udział m.in. w licznych zajęciach warsz-
tatowych i przedmiotowych pogłębiających wiedzę  
i umiejętności. Udział uczniów w zajęciach poza-
lekcyjnych miał istotny wpływ na wyniki egzaminów 
zewnętrznych. W 2013 r. zdawalność egzaminu 
maturalnego w Powiecie Buskim znacząco wzrosła 
i osiągnęła poziom 90,44%. Wynik zdawalności, jaki 
osiągnęli uczniowie z Powiatu Buskiego uplasował 
ich na pierwszym miejscu w Województwie Święto-
krzyskim. 

Wzrost wyników zdawalności odnotowano rów-
nież w przypadku zewnętrznych egzaminów zawo-
dowych. W 2013 r. 71,1% zdających uzyskało po-
zytywny wynik egzaminu, przy czym w technikach 
zdawalność wyniosła 62,94%, natomiast w zasad-
niczych szkołach zawodowych 82,39%.

WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH 
POWIATU BUSKIEGO

Projekt pn. Dać szansę – program warszta-
towego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół 
zawodowych w powiecie buskim finansowany ze 
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany był przez Powiat Buski  
w trzech buskich Zespołach Szkół: Ponadgimna-
zjalnych Nr 1, Technicznych i Ogólnokształcących, 
Techniczno – Informatycznych. W ramach projektu 
odbywały się zajęcia warsztatowe i wyjazdy stu-
dyjne m.in. z języka polskiego, angielskiego, nie-
mieckiego, matematyki, przedsiębiorczości, infor-
matyki. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła  
1 227 541,78 zł.

Projekty: Inwestuj w siebie i Inwestuj w sie-
bie 2 finansowane ze środków Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki

Projekty: Inwestuj w siebie o wartości 285 
535,12 zł oraz Inwestuj w siebie 2 o wartości 538 
214,00 złotych, zrealizowane zostały w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Busku-Zdroju  
w latach 2010 – 2011 i 2011 – 2013. W ramach pro-
jektów organizowane były zajęcia pozalekcyjne m.in.  
z przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodo-
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wego oraz kursy zawodowe (np.: spawania metodą 
MAG, kierowcy wózków widłowych).

Program edukacyjno – ekologiczny pn. „Zie-
mia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” 

Turniej piosenki lirycznej i satyrycznej Jona-
sza Kofty

W ramach Programu organizowane są corocz-
nie konkursy o tematyce ekologicznej (plastyczne, 
wiedzy, turnieje) dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Powiat na 
realizację tego Programu pozyskał z budżetu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach łącznie kwotę 102 353,00 
złotych.

Projekt „Młodzi Dziennikarze w działaniu”
Projekt o wartości 18 966,29 zł, finansowa-

ny ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Szkol-
nictwa „Młodzież w działaniu” zrealizowany został  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Busku-Zdroju w latach 2010 – 2011. W ramach 
tego projektu zorganizowane były m.in. warsztaty 
dziennikarskie dla młodzieży, wycieczki do studia 
Radia i Telewizji Polskiej w Krakowie, szkolenia 
oraz konkursy, na które zaproszeni zostali przed-
stawiciele kół dziennikarskich z innych szkół.

Turniej zrealizowany w 2012 r. przez Powiat 
Buski oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy w Busku-Zdroju został dofinansowany  
w kwocie 25 000,00 zł ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. 

Projekty: „Aktywna edukacja – Przyszłość 
w służbach mundurowych” oraz „Edukacja dla 
bezpiecznej przyszłości”
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Projekty: „Aktywna edukacja – Przyszłość  
w służbach mundurowych” o wartości 139 159,04 zł 
oraz „Edukacja dla bezpiecznej przyszłości” o war-
tości 262 650,40 zł. sfinansowane ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowa-
ne zostały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Stopnicy w latach 2010-2011 oraz 2012 - 2013. 
W ramach tych Projektów realizowane były zajęcia 
dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistycz-
ne, a także specjalistyczne obozy szkoleniowe dla 
uczniów.

Projekt pn. „Równe szanse – lepsza przy-
szłość”

Projekt o wartości 2 356 323,69 zł., finansowany 
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
był realizowany przez Powiat Buski w latach 2011 
– 2013 w 3 buskich Zespołach Szkół: Ponadgimna-
zjalnych Nr 1, Technicznych i Ogólnokształcących, 
Techniczno – Informatycznych. W ramach tego pro-
jektu organizowane były dla uczniów Techników 
warsztaty pozalekcyjne, wyjazdy studyjne oraz obo-
zy językowe krajowe i zagraniczne w Niemczech  
i Anglii.

Projekt „Nauka pływania”
Projekt o wartości 9 164,00 zł zrealizowany 

został w 2011 r. przez Powiat Buski w Zespołach 
Szkół: Technicznych i Ogólnokształcących, Tech-
niczno – Informatycznych. Projekt obejmował naukę 
pływania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Buskiego i został sfinansowany ze środ-
ków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
z Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Projekty „Przerośniemy naszych mistrzów” 
oraz „Nowe umiejętności – większe możliwo-
ści”

Projekt o wartości 171 906,00 zł sfinansowany 
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
zrealizowany został w Specjalnym Ośrodku Szkolno 
– Wychowawczym w Busku-Zdroju w latach 2010 – 
2012. W ramach tego zadania prowadzone były dla 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum 
zajęcia pozalekcyjne oraz bezpłatne wyjazdy krajo-
we i zagraniczne. 

Projekt pn. „Dajmy szansę – warsztaty edu-
kacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim”

Projekty „Przerośniemy naszych mistrzów”  
o wartości 521 176,30 zł oraz „Nowe umiejętności 
(…)” o wartości 381 028,72 zł sfinansowane ze 
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wy-
chowawczym w Broninie w latach 2012 – 2013 oraz 
2013 - 2014. W ramach projektów organizowane są 
zajęcia pozalekcyjne oraz wspierające rozwój za-
wodowy i społeczny wychowanków Ośrodka, w tym 
m.in. zajęcia z języka angielskiego, warsztaty bu-
dowlane, florystyczne i komputerowe oraz zajęcia  
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicz-
nej.
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Projekt „Kompetentny nauczyciel wyzwa-
niem XXI wieku” 

Projekt o wartości 157 106,95 zł realizowany 
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie 
– LEONARDO DA VINCI” w latach 2012 – 2013  
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych w Busku-Zdroju. W ramach projektu uczniowie 
Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odby-
li dwutygodniowe staże zagraniczne w Niemczech  
w Zakładzie Promowania i Kształcenia Zawodowe-
go Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Bran-
denburgii we Frankfurcie nad Odrą. 

Projekt „Be SUstainable to SUstain the 
WORLD” 

Projekt o wartości 20 000 EURO, realizowany 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku 
–Zdroju w latach 2013 – 2015 finansowany jest ze 
środków programu Uczenie się przez całe życie Co-
menius. Projekt dotyczy wzajemnej wymiany mło-
dzieży ze Szwecją, Czechami, Turcją i Włochami. 

Wspólnotowy program wizyt studyjnych dla 
osób odpowiedzialnych za kształcenie i dosko-
nalenie zawodowe 

Powiat Buski – jako jeden z nielicznych w na-
szym Województwie - posiada własną ofertę dosko-
nalenia zawodowego skierowaną do nauczycieli. 
Zadania w tym zakresie realizuje akredytowana 
placówka tj. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Do-
skonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Ośrodek 
organizuje różnorodne formy doskonalenia nauczy-
cieli, np.: warsztaty i konferencje metodyczne, kur-
sy kwalifikacyjne i doskonalące, a także szkolenia 
obejmujące bardzo różnorodną tematykę. Ofertę 
szkoleniową Ośrodka wzbogaca Projekt o warto-
ści 1 731 103,52 zł finansowany ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki (realizowany 
w latach 2012 – 2014). W ramach tego projektu 
organizowane są kursy kwalifikacyjne dla nauczy-
cieli z Województwa Świętokrzyskiego z zakresu 
m.in.: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, 
zarządzania oświatą oraz kursy doskonalące np.:  
z zakresu technik plastycznych w edukacji połączo-
ny ze szkoleniem ICT, jak radzić sobie z uczniami 
przejawiającymi zaburzone zachowania połączone 
ze szkoleniem multimedialnymi w dydaktyce.

Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla 
osób kształcących się i szkolących zawodowo”



Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

Wieści z Powiatu Buskiego - Nr 2, marzec 2014 15

GRUPA PaT - PROGRAM „PROFILAKTYKA a TY”

28 stycznia 2014 roku powstała Buska Grupa 
PaT. Honorowym Patronatem objęli te działania 
Starosta Buski i Burmistrz Miasta i Gminy Busko-
Zdrój. Program PaT to czas kreowania przez mło-
dzież mody na życie wolne od uzależnień. 

Młodzież przygotowuj spektakl „Sekret”, który 
po raz pierwszy zostanie zaprezentowany 7 kwiet-
nia br. podczas Forum Zdrowia zorganizowanego 
w Buskim Samorządowym Centrum Kultury z oka-
zji Światowego Dnia Zdrowia w ramach XII Festi-

Międzynarodowa Wizyta Studyjna zrealizowa-
na w ramach Wspólnotowego programu wizyt stu-
dyjnych dla osób odpowiedzialnych za kształcenie 
i doskonalenie zawodowe (LEONARDO DA VINCI 
III, numer w katalogu CEDEFOP Komisji Europej-
skiej: 223) odbyła się w dniu 18 marca 2010 r. w Ze-
spole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku 
– Zdroju. W wizycie udział wzięły delegacje z Fran-
cji, Rumunii, Turcji, Szwecji, Szkocji, Hiszpanii oraz 
Włoch. Grupę gości zagranicznych tworzyli spe-
cjaliści i decydenci reprezentujący resorty oświaty  
w poszczególnych państwach, zainteresowani edu-
kacją i kształceniem zawodowym. Głównym Organi-
zatorem wizyty było Kuratorium Oświaty w Kielcach 
we współpracy z władzami samorządowymi Powia-
tu Buskiego i Jędrzejowskiego. Tematem spotkania 
był Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego 
(European dimension of vocational education and 
training). Zespół Szkół Techniczno – Informatycz-
nych – jako jedna z najlepszych szkół zawodowych 
w naszym regionie – znalazł się wśród trzech szkół 
w Województwie Świętokrzyskim wytypowanych do 
wizyty studyjnej. Uczestnicy wizyty bardzo wysoko 
ocenili poziom kształcenia zawodowego w Zespo-
le Szkół Techniczno – Informatycznych, co zostało 
wyrażone w specjalnym raporcie Komisji Europej-
skiej oceniającym poziom kształcenia zawodowego  
w Powiecie Buskim, przygotowanym dla państw 

unijnych wizytujących Zespół i zatwierdzonym przez 
władze unijne.

Projekt „Dodatkowe umiejętności praktycz-
ne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”

Projekt o wartości 1 028 260,00 zł, finansowany 
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
jest realizowany przez Powiat Buski w latach 2013 
– 2015 w 3 buskich Zespołach Szkół: Ponadgimna-
zjalnych Nr 1, Technicznych i Ogólnokształcących, 
Techniczno – Informatycznych. W ramach tego 
projektu organizowane są warsztaty pozalekcyjne, 
staże zawodowe i kursy doskonalące dla uczniów 
Techników.

R. Krzemień
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KONFERENCJA „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”
Z inicjatywy Starosty Buskiego w dniu 20 lutego 

br. w sali widowiskowej Buskiego Samorządowego 
Centrum Kultury w Busku-Zdroju przy ul. Mickie-
wicza 22 odbyła się konferencja na temat „ODNA-

WIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”. Konferencja została 
zorganizowana przez Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Zarząd Powiatu w Busku-
Zdroju. Spotkanie otworzył Starosta Buski Jerzy 

Zapraszamy wszystkich chętnych do nas, kontakt: Irena Sobieraj, tel. 602-526-081 
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju

walu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Ko-
ciuby. W październiku 2013 roku w województwie 
świętokrzyskim został zainicjowany ogólnopolski 

program profilaktyczny Komendy Głównej Policji 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej „Profilaktyka  
a Ty”. Jest to program skierowany przede wszyst-
kim do młodzieży, ale również do nauczycieli i rodzi-
ców, a jego głównym celem jest promowanie wśród 
młodzieży mody na życie bez uzależnień min. po-
przez organizowanie działań z zaangażowaniem 
młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą    
z samorządami, zmniejszanie zjawiska uzależnień 
wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie 
i umacnianie aktywnych społecznie i asertywnych 
postaw, inspirowanie rodziców do pogłębiania wie-
dzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłania-
nie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi 
dziećmi.
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Kolarz, który przywitał wszystkich i podziękował za 
przybycie.

Na wstępie Starosta zwrócił uwagę na rosnące 
zainteresowanie społeczeństwa tematyką związaną 
z odnawialnymi źródłami energii. Podkreślił również 

fakt, że temat ten budzi wiele emocji, a czasem na-
wet protesty. Starosta zauważył, że kwestia ochro-
ny środowiska, zmiana metod pozyskiwania ciepła 
i energii na terenie naszego powiatu jest dla jego 
mieszkańców, przedsiębiorców i władz samorządo-
wych sprawą priorytetową. 

Tematykę wdrażania alternatywnych źródeł 
energii przybliżyli kolejno Pan Andrzej Pacocha pra-
cownik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Święto-

krzyskiego w Kielcach. Wygłosił on referat na temat 
„Potencjał energetyczny rolnictwa powiatu buskie-
go”. Kolejny wykład dotyczył „Świętokrzyskiego Par-
ku OZE” i został wygłoszony przez Pana Wojciecha 
Łukaszka Dyrektora Bioelektrownie Świętokrzyskie 
MK Sp. z o.o. w Kielcach.

Następnie przedstawiono prezentację „Pompy 
ciepła jako jedyne źródło grzewcze w domach jed-
norodzinnych oraz w budynkach użyteczności pu-
blicznej”, z którą zapoznał zebranych Pan Jarosław 
Wesołowski Dyrektor ds Promocji marki SOFATH. 
Ostatnia prezentacja została wygłoszona przez 
Pana Krzysztofa Jabłońskiego przedstawiciela Fir-
my X ENERGY i dotyczyła tematyki „Ogniwa foto-
woltaiczne w praktyce”.

Podsumowania konferencji dokonał Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak, który zakończył konferen-
cję.

I. Marzec

KLASTER „UZDROWISKA ŚWIĘTOKRZYSKIE”
W dniu 18 grudnia 2013 r. Powiat Buski podpi-

sując umowę partnerską przystąpił do Klastra pod 
nazwą „Uzdrowiska Świętokrzyskie”.

Założeniem Klastra „Uzdrowiska Świętokrzy-
skie” jest zbudowanie platformy współpracy dla jej 
członków w celu realizacji wspólnych projektów  
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XI BAL DOBROCZYNNY W BUSKU-ZDROJU
Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” wspólnie ze 

Starostą Buskim w dniu 15 lutego 2014 roku w Busku
-Zdroju zorganizowało XI Bal Dobroczynny. Środki 
pieniężne, zebrane podczas licytacji cennych przed-
miotów w trakcie Balu, zostaną przeznaczone na 
zorganizowanie bezpłatnych kolonii i zimowiska dla  

dzieci z rodzin o skromnym budżecie domowym, dla 
których jest to często jedyna możliwość wypoczynku  
i spełnienia marzeń.

 Do tej pory, dzięki tej akcji, udało się zorganizo-
wać kolonie letnie dla 556 dzieci, które wypoczywa-
ły nad Bałtykiem min. we Władysławowie, Kołobrze-
gu, Gdyni oraz w Pogorzelicy. 

z zakresu szeroko rozumianej turystyki zdrowotnej, 
a jego działania mają wpłynąć na podniesienie jako-
ści życia gospodarczego i społecznego na terenie 
Województwa Świętokrzyskiego.

Członkami tworzącymi Klaster „Uzdrowiska 
Świętokrzyskie” w liczbie 30 są przedsiębiorcy (19), 
jednostki naukowe (3), instytucje otoczenia biznesu 
(2), jednostki samorządu terytorialnego (4) oraz in-
stytucje kultury (2).

6 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Hote-
lu Kongresowego w Kielcach odbyło się pierwsze 
spotkanie Członków Klastra Uzdrowiska Święto-
krzyskie.

Celem spotkania było omówienie spraw zwią-
zanych z funkcjonowaniem Klastra, jak również 
wypracowanie koncepcji wspólnie realizowanych 
działań. Podczas spotkania dokonano wyboru orga-
nów Klastra: Przewodniczącego Rady Klastra oraz 
Skład Komitetu Sterującego.

Przewodniczącym Rady Klastra „Uzdrowiska 
Świętokrzyskie” został wybrany Pan Wojciech Le-
gawiec - Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.

Skład Komitetu Sterującego Klastra:
1. Łukasz Bilski - Przewodniczący - Świętokrzyskie 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.  
z o.o.,

2. Grażyna Zalewska - Hotel „Gromada” w Busku-
Zdroju,

3. Jerzy Pamuła - Sanatorium „Włókniarz” w Busku-
Zdroju,

4. Paweł Patrzałek - Hotel „Malinowy Zdrój” w Solcu
-Zdroju,

5. Karolina Kępczyk - Europejskie Centrum Bajki  
w Pacanowie,

6. Tadeusz Sempioł - Starostwo Powiatowe w Bu-
sku-Zdroju,

7. Anna Kruszczak - Sekretarz - Świętokrzyskie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.  
z o.o.

T. Sempioł
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 X Bal Dobroczynny po raz pierwszy przyczynił 
się nie tylko do zorganizowania letniego wypoczyn-
ku dla 85 dzieci, ale również do zorganizowania zi-
mowiska w Karpaczu dla 40 dzieciaków.

Tegoroczny Bal Dobroczynny odbył się w Dwor-
ku Soplicowo w Busku-Zdroju. Jego mottem był 
tekst piosenki Czesława Niemena „… Lecz ludzi 
dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten 
świat nie zginie nigdy dzięki nim…”

I ludzie dobrej woli nas nie zawiedli. Podczas 
Balu udało się zebrać prawie 30 tys. zł. 

Tegoroczną zabawę poprowadzili Pani Karolina 
Kępczyk - Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki  
w Pacanowie oraz Pan Jarosław Bukowski z Agen-
cji A.U.H. „ARTFOK” z Kielc, którzy stanęli na wy-
sokości zadania tworząc wspaniałą karnawałowo-

walentynkową atmosferę. Podczas Balu zabrzmiały 
piosenki Czesława Niemena w wykonaniu Dariusza 
Bernatka, do tańca przygrywał zespół Maxi-Music, 
a około północy uczestnicy Balu zaskoczeni zo-

stali niespodzianką, którą była tancerka Katarzy-
na Galas ze szkoły tańca brzucha „Hayfa Hazine”  
w Krakowie. Taniec arabski w jej wykonaniu wzbu-
dził ogromne zainteresowanie gości Balu, szczegól-
nie jej męskiej części. 

Jak co roku podczas Balu zostały wręczone ty-
tuły Osobowości Ponidzia 2013. Z rąk Redaktora 
Naczelnego „Tygodnika Ponidzia” Pana Czesława 
Chałata tytuły otrzymali: za I miejsce Pan Roman 
Duda doktor farmacji, Radny Powiatu w Busku-
Zdroju, za II miejsce Pani Justyna Nurek Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, a za III 
miejsce Pan Piotr Szumilas Buskie Centrum Infor-
macji Turystycznej. 

Jeszcze raz pragniemy gorąco podziękować 
wszystkim Ludziom dobrej woli, Ofiarodawcom, 
Uczestnikom Balu, Patronom Medialnym, a także 
wszystkim tym, którzy zasilili naszą akcję dobro-
wolnymi wpłatami, za wielkie serce, za szczodrość, 
za pomoc i niesłabnącą chęć dzielenia się z drugim 
człowiekiem. Dziękujemy również w imieniu dzieci, 
które wyjadą na upragnione wakacje dzięki Wam. 

Organizatorzy XI Balu Dobroczynnego




